ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 10/16
Dia: 26 de setembre de 2016
Sessió: ordinària
Horari: de 18:00 a 21:45 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Jaume Dulsat i Rodríguez, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
Albert Robert i Ribot
Lluïsa Baltrons i Molina
Mònica Cunill i Olivas
Josep Lluis Llirinós i Moreno
Jordi Sais i Giralt
Marc Fuertes i Garcia
Richard Gerald Bentham
Carolina Ruiz i Carelli
Carme Pascual i Escot
Antonio J. Lorente i Estepa
Eduard Lopez i Àlvarez
Cristian Fernandez i Madueño
Jordi Orobitg i Solé
Joan Bernat i Pané
Xavier Rodriguez i Pacios
Miguel Gracia i Moreno
Jordi Hernandez i Garcia
Jaime Muzas i Marcos
Paulino Gracia i Montañez
Enric Martinez i Maiz
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
David Reixach I Saura, secretari accidental
1.- APROVACIO
04/08/2016).

ACTES

SESSIONS

ANTERIORS

(18/07/2016

I

Tot seguit, s'examinen els esborranys de les actes de les sessions celebrades
els dies 18 de juliol i 4 d’agost de 2016 les quals, trobades conformes, són

aprovades per unanimitat dels reunits.
2.- DESPATX ALCALDIA.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i dóna lectura al despatx d’alcaldia corresponent
al període des de l’últim Ple:
DESPATX D’ALCALDIA JULIOL- AGOST DEL 2016
-

Dia 20 de juliol: Assistència al departament de Territori i Sostenibilitat,
per crear la comissió de la millora ambiental de la C-32.

-

Dia 22 de juliol: Assistència al dinar de germanor organitzat pel Casal
de la Gent Gran, en motiu de la Festa Major de Santa Cristina.

-

Dia 22 de juliol: Assistència al pregó d’inici de la Festa Major de Blanes.

-

Dia 23 de juliol: Assistència a l’esmorzar organitzat pel Club Petanca
Lloret a les pistes d’atletisme.

-

Dia 23 de juliol: Assistència a la commemoració de la Capella del
Santíssim a l’església de Sant Romà.

-

Dia 24 de juliol: Assistència, juntament amb els regidors i regidores de
la corporació municipal, als actes organitzats en motiu de la Festa Major
de Santa Cristina 2016.

-

Dia 25 de juliol: Assistència al consell rector de la Corporació de Salut
del Maresme i la Selva, a l’Hospital de Calella.

-

Dia 25 de juliol: Assistència al concert del 14è aniversari de la Coral Tot
Cor, a la Casa de la Cultura.

-

Dia 26 de juliol: Assistència als actes organitzats en motiu de la
festivitat de Sant Elm.

-

Dia 31 de juliol: Participació en l’acte organitzat per Mechones
Solidarios a la plaça de la Vila.

-

Dia 3 d’agost: Assistència a la inauguració de pintors Armenis a la sala
polivalent de la Casa de la Cultura.

-

Dia 4 d’agost: Celebració del Ple Extraordinari.

-

Dia 7 d’agost: Assistència a l’ofrena floral per les víctimes de l’incendi
dels Pinars l’any 1979.

-

Dia 13 d’agost: Assistència al lliurament de premis de la Trail Lloret.

-

Dia 23 d’agost: Assistència a la inauguració de FITAG 2016 al Teatre
Municipal de Girona.

-

Dia 27 d’agost: Assistència a la inauguració de FITAG al Teatre
Municipal de Lloret de Mar.

-

Dia 28 d’agost: Assistència al 4t torneig de waterpolo Be Water My
Friend, a la piscina municipal.

-

Dia 29 d’agost: Assistència al lliurament de premis del Campus Lloret,
al camp de futbol municipal.

DESPATX D’ALCALDIA SETEMBRE 2016
-

Dia 7 de setembre: Participació al programa de Nova Ràdio Lloret, Bon
dia Bona hora.

-

Dia 8 de setembre: Lliurament de la placa d’assiduïtat als turistes
belgues Srs. Maus, a l’alcaldia.

-

Dia 9 de setembre: Visita a la Lloret Nigth Shopping.

-

Dia 10 de setembre: Assistència a la marxa de les torxes, des de la
Dona Marinera fins la plaça de la Vila.

-

Dia 11 de setembre: Participació als actes organitzats a Lloret de Mar
en la Diada Nacional de Catalunya, juntament amb altres regidors i
regidores de la corporació.

-

Dia 11 de setembre: Assistència a la presentació i partit final del torneig
de hoquei Dona Marinera, al pavelló municipal.

-

Dia 15 de setembre: Assistència, juntament amb els altres membres, a
la junta del Convention Bureau, a la seu de Lloret Turisme.

-

Dia 16 de setembre: Assistència a la presentació de la nova temporada
Tardor 2016 del Teatre de Lloret de Mar.

-

Dia 16 de setembre: Visita al mercat municipal de Sant Cugat, amb
l’equip de govern.

-

Dia 18 de setembre: Assistència als actes organitzats en motiu de la
Festa Major de les Alegries.

-

Dia 19 de setembre: Participació al programa de Nova Ràdio Lloret, Bon
dia i Bona hora.

-

Dia 21 de setembre: Assistència, juntament amb els representants dels
grups municipals, a la reunió amb l’Hble. Sr. Antoni Comín, conseller de
Salut.

-

Dia 21 de setembre: Assistència a les comissions informatives del Ple.

-

Dia 22 de setembre: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret.

-

25 de setembre: Participació a la 36a edició de la marxa de les platges i
lliurament de premis de la Swim Lloret, a la platja de Santa Cristina de
Lloret de Mar.

-

26 de setembre: Assistència als actes organitzats en motiu del Dia
Mundial del Turisme de les comarques Gironines, al castell de Biart.

-

26 de setembre: Assistència, juntament amb els altres membres, a la
comissió de seguiment del sociosanitari de Lloret de Mar.

3.- DESPATX ASSUMPTES DE TURISME.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Gou, regidor
delegat de turisme, que dóna lectura al despatx dels assumptes de turisme:
DESPATX D’ASSUMPTES DE TURISME JULIOL-SETEMBRE 2016
-

21 de juliol. Junta Directiva del Lloret Convention Bureau.

-

26 i 27 de juliol. Visita tècnica de prospecció Radikal Darts.

-

9 de setembre. Visita de prospecció a Visa pour l’image a Perpinyà.

-

14 de setembre. Reunió amb la Junta Directiva del Gremi d’Hostaleria de
Lloret de Mar.

-

15 de setembre. Junta Directiva del Lloret Convention Bureau.

-

16 de setembre. Organització i assistència Presstrip mercat rus.

-

17 de setembre. Organització i assistència Famtrip producte esportiu.

-

21 de setembre. Assistència al workshop amb associacions internacionals
de Brussel·les al Vendrell.

-

21 de setembre. Auditoria interna Pla de qualitat de Lloret Turisme.

-

22 de setembre. Visita tècnica
organitzadora d’esdeveniments.

-

21 de setembre. Reunió amb ATA/FEDERATUR.

-

23 de setembre. Reunió del grup de treball del Pla operatiu de Lloret a
Barcelona.

-

23 de setembre. Participació en el workshop de producte cultural mercat
alemany a Girona.

-

22 i 23 de setembre. Visita de prospecció a la Fira Unibike de Madrid.

-

24 al 26 de setembre. Organització i assistència Presstrip mercat alemany.

-

25 i 26 de setembre. Organització i assistència Presstrip mercat irlandès.

-

26 de setembre. Assistència a la celebració del Dia mundial del Turisme a
Masarac.

a
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4.- PRESA DE POSSESSIÓ REGIDOR MUNICIPAL.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160926&punto=4
El Sr. Alcalde dóna lectura a la següent proposta:

En la passada sessió Plenària de data 4 d’agost de 2016 es va prendre
l’acord d’acceptar la renuncia del regidor del grup municipal de CIU, Sr.
Joan Gou i Campamar, a la vegada que es va declarar l’existència d’una
vacant de regidor en el Consistori de Lloret de Mar, per la qual cosa es
va sol.licitar a la Junta Electoral Central que procedís a la designació del
candidat a ocupar la vacant produïda, designant a tal efecte al Sr. JORDI
SAIS i GIRALT, per ser la persona proposada per part del grup municipal
CIU.
Que la Junta Electoral Central ha comunicat a la Secretaria General
d’aquest Ajuntament l’expedició, en data 29/08/2016, de la Credencial
de Regidor de l’Ajuntament de Lloret de Mar a favor del Sr. JORDI SAIS i
GIRALT, en substitució del Sr. Joan Gou i Campamar.
S’han acomplert els tràmits previstos a l’article 7 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals
(R.D. 2568/86), en relació a la presentació de credencials, i el Sr. Sais
ha efectuat les seves declaracions sobre béns patrimonials i interessos
que formen part ja dels respectius Registres d’Interessos, i també la
declaració d’inexistència de causes d’incompatibilitat, d’acord amb el que
es disposa a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local.
En compliment del que determina l’art. 108 paràgraf 8 de la LOREG, la
pressa de possessió del càrrec de regidor es fa mitjançant el jurament o
promesa, d’acord amb la fórmula establerta pel Reial Decret 707/1979;
per tant, el Sr. JORDI SAIS i GIRALT ha de prendre possessió del càrrec
de regidor de l’Ajuntament de Lloret de Mar, previ jurament o promesa
d’acord amb la següent formula legal:
“Juro o prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Lloret de Mar,
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com les que comporta l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya.“
Seguidament, el Sr. Jordi Sais Giralt, fa lectura de l’anterior fórmula,
prometent per imperatiu legal el càrrec de Regidor, amb la qual cosa des
d’aquest moment passa a formar part de la Corporació.
5.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
GENERAL I SITUACIÓ DE TRESORERIA DEL PRIMER SEMESTRE DE
2016.

El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160926&punto=5
El Sr. Albert Robert exposa la següent proposta,
Aquesta Alcaldia - Presidència, en compliment del que disposa la base
17ª d’execució del pressupost, relativa al control i fiscalització
pressupostaris i comptable, remet al Ple de la Corporació informació de
l’execució del pressupostos i moviment de tresoreria per operacions
pressupostàries independents i auxiliars del pressupost, corresponent al
primer semestre de 2016 que inclou:
Pressupost de la Corporació
Pressupost de l’organisme Autònom Serveis de Comunicació
Societat Anònima Municipal Lloret Futur.
6.- RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA 2386/16
L’ASSOCIACIÓ “RED EUROPEA DE JARDINES
APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS.

- CREACIÓ DE
HISTORICOS” Y

El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160926&punto=6
Sense més deliberació es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per
unanimitat dels reunits. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord:
Atès que per raons d’urgència es dictà Decret d’Alcaldia núm.
2386/2016 de data 15/09/2016, de creació de l’associació “Red Europea
de Jardines Históricos” i aprovació dels seus estatuts, en el qual s’indica
que s’hauria de ratificar expressament pel Ple Municipal.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent
ACORD:
Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2386/2016 de data 15/09/2016, de
creació de l’associació “Red Europea de Jardines Históricos” i aprovació
dels seus estatuts, el qual és del tenor següent:
“DECRET D’ALCALDIA 2386/2016 de data 15/09/2016

REF. EXP.:Constituir l'associació "Red Europea de Jardines Históricos"
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS
Exp. G112016000499 – 26/2016 – diversos ss.jj.
Els Jardins de Santa Clotilde, de titularitat municipal, al llarg dels anys han
estat reconeguts per la seva qualitat i singularitat per les diferents
administracions. L’any 1972, els Jardins van ser declarats Paratge Pintoresc pel
Govern espanyol i, el 1994, la Generalitat els va catalogar com a Bé Cultural
d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de Jardí Històric.
Els Jardins de Santa Clotilde al llarg de la història, han sabut mantenir les
seves particularitats i la seva essència. Els valors que van influir el seu disseny
continuen sent palpables en el conjunt de l’obra.
La proposta de crear un itinerari cultural del Consell d'Europa centrat en jardins
i parcs patrimonials es va iniciar l'any 1992 i va ser promogut des del propi
Institut Europeu d'Itineraris Culturals amb l'organització de trobades
específiques sobre el tema. En establir-se els debats i fòrums de discussió sobre
la Convenció Europea del Paisatge entre 1994, la seva aprovació l'any 2000 i la
futura implementació, el projecte de l'itinerari va quedar aturat ja que alguns
suggerien que fos un itinerari que incorporés jardins i paisatges, fet que feia
molt més complexa la seva gestió.
En el marc del V Fòrum Consultiu d' Itineraris Culturals del Consell d'Europa que
va tenir lloc a Aranjuez, entre els dies 29 i 30 de octubre de 2015, es va
plantejar reprendre el tema en converses amb Alfredas Jomantas, coordinador
de l'Acord Parcial Ampliat sobre Itineraris Culturals (EPA) del Consell d'Europa i
amb Penelope Denu, directora sortint de l'Institut Europeu d'Itineraris Culturals.
Lloret de Mar i Aranjuez van demostrar interès en coordinar el tema. Per
l'Ajuntament de Lloret de Mar varen assistir Albert Robert, primer tinent
d'alcalde, i Anna Fuentes, directora de patrimoni cultural, i per l'Ajuntament
d'Aranjuez, Cristina Moreno, alcaldessa, així com per Maria del Pozo López,
Directora de la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural.
L’objecte de la present proposta és la de crear una associació internacional que
gestioni una ruta de jardins històrics, com a punt de partida, per a liderar la
posada en valor i la promoció d’aquests espais emblemàtics amb els objectius
següents:
•

•

Ajudar a la difusió dels jardins històrics atès el seu valor històric i
artístic, mitjançant els jardins que actualment estan oberts al públic,
tant per els ciutadans de les zones on estan situats, com per als
visitants.
Valoritzar a través de les institucions públiques un patrimoni
insubstituïble de gran importància per al fons cultural europeu.

•
•

Impulsar el turisme cultural i desenvolupament cultural sostenible,
oferint nous espais per al seu desenvolupament.
Establir vincles de col.laboració entre regions i països per tal de dur a
terme projectes comuns de cooperació nacional i internacional.

L’acta fundacional de l’associació “Red Europea de Jardines Históricos”, es va
signar a Lloret de Mar el dia 26 d’abril d’enguany, segons l’article 22 de la
Constitució i de conformitat amb la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del dret d’associació.
L’associació
“Red Europea de Jardines Históricos” és una associació
internacional oberta a la integració d’altres ciutats, municipis, institucions i
organismes, que s’identifiquin amb els objectius de l’associació.
Per tot el que s’ha exposat,
RESOLC:
PRIMER.- Constituir l’associació “Red Europea de Jardines Históricos”, de la que
formen part inicialment els Ajuntaments de Aranjuez i Lloret de Mar, i el
Laboratorio de Patrimonio y Turismo Cultural (LABPATC).
SEGON.- Aprovar inicialment els Estatuts que han de regir l’associació “Red
Europea de Jardines Históricos”, amb el text que consta a l’expedient, i
sotmetre l’acord i els estatuts a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils
mitjançant la publicació dels corresponents edictes en el BOP de Girona, en el
DOGC i en el Tauler d’anuncis electrònic de la Corporació. En el supòsit que
durant el termini d’exposició pública no es presentin al.legacions, aquests
estatuts s’entendran aprovats definitivament de forma automàtica, sense
necessitat de procedir a adoptar nous acords.
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura dels documents
que siguin necessaris per portar a terme aquest acord.
QUART.- Ratificar aquesta resolució en la primera sessió que celebri el Ple
Municipal.”

7.- RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA 2000/16 - SUSPENSIÓ TERMINI
DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES DE SERVEI CONSISTENT EN EL
TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS DE LLORET DE MAR.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160926&punto=7

Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per
20 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, MILLOR, PSC-CP, ERCAVANCEM, ICV-EUIA, CIUTADANS i NO ADSCRIT, i 1 abstenció del regidor del
grup de EN LLORET SÍ SE PUEDE. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent
acord:
Atès que per raons d’urgència es dictà Decret d’Alcaldia núm.
2000/2016 de data 12/08/2016, pel qual se suspèn el termini de
presentació de propostes del servei consistent en el transport urbà de
viatgers de Lloret de Mar, en el qual s’indica que s’hauria de ratificar
expressament pel Ple Municipal.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent
ACORD:
Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2000/2016 de data 12/08/2016, de
suspensió del termini de presentació de propostes del servei consistent
en el transport urbà de viatgers de Lloret de Mar, el qual és del tenor
següent:
“DECRET D’ALCALDIA 2000/2016 de data 12/08/2016
REF. EXP.:SUSPENSIÓ TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES DE SERVEI
CONSISTENT EN EL TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS DE LLORET DE MAR
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS
EXP. G112016000442 – 07/16 PO
Per acord de Ple de data 18/07/2016 es va prendre l’acord de incoar expedient
de contractació administrativa del servei consistent en el TRANSPORT URBÀ DE
VIATGERS, i obrir la convocatòria corresponent, a la vegada que es va aprovar
també el plec de condicions econòmico administratives i jurídiques, així com el
plec de condicions tècniques, reguladors del procediment obert per a
l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis.
Atès que, trobant-nos en ple termini de presentació de proposicions, són
diverses les empreses que han formul.lat, ja sigui per escrit presentat al
registre d’entrada de l’Ajuntament, ja sigui mitjançant correu electrònic dirigit
a la unitat de contractació municipal, petició d’aclariments i, en cas que
s’escaigui, sol.licitud de modificació dels plecs de condicions.
Atès que bona part del termini de presentació de proposicions coincideix amb el
mes d’agost (finalitza el dia 30 d’aquest mes), mes en el que els efectius
municipals són inferiors als de la resta de l’any com a conseqüència del
gaudiment de període de vacances i que, les sol.licituds d’aclariment

esmentades són nombroses, es considera convenient suspendre el termini de
presentació de proposicions fins que es pugui donar resposta a les peticions
esmentades.
Atès que d’allò previst a l’article 143 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, es desprèn
que l’òrgan de contractació es qui, tenint en compte el temps que raonablement
pugui ser necessari i atesa la complexitat del contracte, fixa els terminis per a
la recepció d’ofertes i recepció de sol.licituds de participació.
Atès que, per altra banda, d’acord amb l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’Alcalde pot adoptar, en cas
d’urgència, les accions administratives que siguin competència del Ple, donant
compte de les mateixes en la primera sessió plenària que se celebri per a la
seva ratificació.
Atès que es considera urgent prendre una decisió sobre la qüestió exposada, ja
que en cas de no suspendre’s el termini de presentació de proposicions podria
arribar-se al final del mateix sense haver pogut donar resposta a totes les
qüestions plantejades pels interessats.
RESOLC:
PRIMER.- Suspendre el termini de presentació de proposicions del procediment
de licitació per a l’adjudicació del contracte administratiu del servei consistent
en el transport urbà de viatgers de Lloret de Mar, fins que es pugui donar
resposta a les sol.licituds d’aclariment i qüestions plantejades fins el moment
per les empreses interessades.
SEGON.- Procedir a la publicació urgent d’un anunci d’aquesta resolució al
DOUE, BOE, BOP i perfil del contractant de l’Ajuntament de Lloret de Mar. La
suspensió es farà efectiva a partir del moment d’inserció de l’anunci en el perfil
del contractant, i en la resta de publicacions s’indicarà la data en la que s’haurà
fet efectiva la suspensió.
TERCER.- Sotmetre aquest Decret a ratificació del Ple municipal en la propera
sessió que se celebri, proposant, així mateix, a aquest òrgan, que per raons
d’eficàcia delegui en l’Alcalde la facultat per a poder aixecar aquesta suspensió
una vegada s’hagi donat resposta a les referides qüestions, als efectes que
pugui reemprendre’s el còmput del termini de presentació de proposicions.”

8.- RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS i APROVACIÓ DEFINITIVA del MAPA DE
CAPACITAT ACÚSTICA DE LLORET DE MAR i de l’ORDENANÇA
REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DE LLORET DE MAR.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160926&punto=8
Els grups municipals de CIU, ERC i PSC,
esmena que és del tenor següent:

manifesten que han preparat una

“Atès que la regulació prevista en l’article 17 de l’Ordenança reguladora
del soroll i les vibracions de Lloret de Mar, resulta contradictòria amb
l’article 56.3 de l’Ordenança de Civisme de Lloret de Mar, es proposa
introduir un nou paràgraf en la part expositiva, concretament després
del paràgraf vuitè, que digui el següent:
“Per altra banda, cal ampliar fins a les 24 hores la franja horària de vespre,
degut que l’article 56.3 de l’Ordenança municipal de Civisme i Convivència
Ciutadana de Lloret de Mar ja preveu que els establiments hotelers puguin
demanar autorització per oferir sessions de ball o festes en els espais oberts del
seu recinte fins a les 24 hores, per la qual cosa es considera convenient fer
coincidir la redacció de l’article 17 de l’Ordenança de Sorolls amb allò previst a
l’esmentat article de l’Ordenança de Civisme.
Es proposa doncs en conseqüència, esmenar el punt primer de la part
dispositiva d’aquesta proposta, de tal forma que quedaria redactada de la
següent manera:
“PRIMER.- Acceptar les al.legacions presentades per ICV-EUIA,
inadmetre per extemporànies les al.legacions presentades pel Gremi
d’Hostaleria de Lloret de Mar i, així mateix, modificar d’ofici l’article 17
de l’Ordenança de Soroll i Vibracions de Lloret de Mar, en el sentit que
consta a l’informe emès pel tècnic municipal i de conformitat amb allò
previst per l’article 56.3 de l’Ordenança de Civisme.”

En primer lloc, es passa a votació l’esmena presentada pels grups municipals
de CIU, ERC i PSC, la qual és aprovada per unanimitat dels reunits.
A continuació, es passa a votació la proposta amb l’esmena incorporada, la
qual és aprovada per unanimitat dels reunits. Per tant, el Ple Municipal adopta
el següent acord:
Vist que en data 30/05/2016, el Ple Municipal va aprovar inicialment
l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Lloret de Mar.
Vist que el citat acord va estar exposat al públic, al tauler d’anuncis, als
diaris oficials corresponents i a un mitjà de comunicació escrit diari.
Vist que el termini de presentació d’al·legacions, que finalitzava el 5
d’agost de 2016, es va presentar una al·legació el dia 26/07/2016 pel
grup municipal ICV-EUIA.

Vist que en data 23/08/2016 i, per tant, fora del termini establert, es va
presentar una al·legació pel Gremi d’Hostaleria de Lloret de Mar.
Vist que a l’al·legació presentada per ICV-EUIA es demana que es faci
figurar a l’Annex I del mapa de capacitat acústica de Lloret de Mar, en
l’apartat ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A), subapartat (A1),
espais d’interès natural i altres, els valors límits d’immissió en dB (A).
Vist que a l’al·legació presentada pel Gremi d’Hostaleria (fora de
termini), es demana que les franges horàries de vespre i nit passin de
21/23 i 23/7 com està a la proposta a, respectivament, 21/24 i 24/7,
per motius turístic, i perquè aquest horari és el tradicional que s’ha
vingut autoritzant a Lloret de Mar sense que s’hagi creat problemes.
Atès l’informe tècnic emès pels Serveis Tècnics Municipals en data
14/09/2016 en el que, després d’efectuar les corresponents valoracions,
proposa l’estimació de les dues al·legacions, a la vegada que redacta
novament els articles objecte de les al·legacions, per tal d’adequar-los a
l’acceptació de les mateixes.
Atès que, per altra banda, s’ha detectat , en relació al mapa acústic
aprovat inicialment, que en un dels plànols s’identificava l’àmbit del
carrer Hospital Vell fins al carrer Canonge Domènech, el carrer de Sant
Cristòfol i tram final del carrer de Sant Tomàs fins al passeig marítim
com a zona de intensitat acústica moderada (estava pintada de color
groc), tractant-se d’un error, atès que la voluntat de l’equip redactor era
la de qualificar l’esmentada zona com a zona acústica de règim
especial (ZARE) i que, per tant, estigués pintada de color magenta..
Atès que es considera necessari corregir l’esmentat error formal, per la
qual cosa caldrà subsanar l’acord d’aprovació inicial i tornar a sotmetre
el mapa acústic a una nou període d’exposició pública abans de poder
ser aprovat definitivament.
Atès allò establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, així com a l’article 178 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació al procediment
d’aprovació i modificació de les ordenances municipals.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent
ACORD:

PRIMER.- Acceptar les al·legacions presentades pel Gremi d’Hosteleria i
pel grup municipal d’IC-V/EUIA, en el sentit que consta a l’informe emès
pel tècnic municipal.
SEGON.- Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora del soroll i les
vibracions de Lloret de Mar, incorporant les al·legacions acceptades en el
punt primer, de tal forma que l’article 17 i l’Annex I, en els termes que
costa a l’informe del tècnic municipal.
TERCER.- Corregir, en relació al mapa acústic de Lloret de Mar, l’errada
material apreciada, en el sentit de rectificar el plànol en el que surt
l’àmbit, de tal forma que aquest àmbit sigui qualificat com a zona ZARE
– zona acústica de règim especial- i passi a estar pintada de color
magenta, enlloc d’estar qualificada com a zona de intensitat acústica
moderada (color groc).
Així mateix, sotmetre a un nou termini de 30 dies d’exposició pública el
mapa acústic de Lloret de Mar a fi i afecte que puguin presentar-se
al·legacions, amb el benetès que, en cas que no se’n presentin,
s’entendrà aprovat definitivament de forma automàtica.
QUART.- Publicar el text íntegre de l’Ordenança al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, i entrarà en vigor una vegada hagi transcorregut el
termini que preveu els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als signants dels escrits d’al·legacions,
així com als Serveis Tècnics Municipals.
9.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL EN LLORET SI SE
PUEDE, PER A LA CREACIÓ D’UNA MESA DE CONTRACTACIÓ
PERMANENT A L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160926&punto=9
Sense més deliberació, es passa a votació la moció, la qual és aprovada per 17
vots favorables dels regidors dels grups de CIU, MILLOR, PSC-CP, ERCAVANCEM, EN LLORET SÍ SE PUEDE i NO ADSCRIT, 2 vots en contra dels
regidors del grup de CIUTADANS, i 2 abstencions dels regidors del grup de
ICV-EUIA. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord:

L'evolució de la percepció de la política i dels polítics pels ciutadans ha
llastat la reputació dels representants públics. Els casos de corrupció que
s'han produït han alimentat un afartament social que fa que les
persones que actualment tenim responsabilitats públiques hàgim de
prendre mesures per corregir aquesta percepció social i evitar
comportaments indignes.
És necessari realitzar una regeneració política que impulsi una major
qualitat democràtica basada en reformes que permetin centrar l’acció
política a les persones. Aquesta nova política ha de servir per obrir un
nou temps amb una forma diferent de fer i d'entendre la política.
L'adjudicació dels contractes públics ha d'erigir-se únicament pels
principis d'objectivitat, publicitat, eficiència i transparència dels objectes
contractuals.
Es considera que la mesa de contractació ha d'estar oberta a la
participació dels representants dels grups polítics i, per tant, dels
ciutadans per a una major transparència i coneixement dels criteris
utilitzats en el procés d'adjudicació, sense pretendre que decideixin però
sí que coneguin pas a pas l'activitat de la mateixa i puguin obtenir en
conseqüència una informació completa i directa dels procediments
durant la seva tramitació.
De la mateixa manera, vam pensar que la millor forma d'assegurar
aquesta transparència en els processos de contractació començaria per
posar a disposició de tots els grups polítics els plecs de condicions que
s'elaborin i no només, com es fa en l'actualitat, l'expedient complet quan
ja s'ha contractat i ja no hi ha possibilitat de debatre els continguts o els
sistemes de valoració aplicats.
La contractació pública de les administracions es regula mitjançant el
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el qual estableix en
el seu article 320 i ss. que en els procediments de contractació oberts i
restringits, i en els negociats amb publicitat, llevat que la competència
per contractar correspongui a una Junta de Contractació, els òrgans de
contractació de les Administracions Públiques estaran assistits per una
Mesa de contractació que és competent per a la valoració de les ofertes.
En els procediments negociats en què no sigui necessari publicar anuncis
de licitació, la constitució de la Taula serà potestativa per a l'òrgan de
contractació. Així mateix es regula en el Reial Decret 817/2009, de 8 de

maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
Pel que fa a la composició de la Mesa de contractació i, cenyint-nos a
l'àmbit de les entitats locals, es troba regulat en la Disposició addicional
segona les normes específiques de contractació en les entitats locals.
Així doncs, la Mesa de contractació és un òrgan d'assistència a la
contractació en matèries pròpies de l'Alcaldia, la Junta de Govern Local i
del Ple, quan exerceixen funcions d'òrgan de contractació.
Ens estem referint a un pacte i a un acte de transparència de l'equip de
govern municipal per poder eliminar qualsevol ombra de dubte sobre les
contractacions que realitza aquest Ajuntament. I per entendre que tots
els partits amb representació municipal han d'estar presents en aquesta
Mesa. Parlem d'un gest de transparència per part de l'equip de govern.
El Ple Municipal, amb l'informe favorable de la Comissió Informativa de
l'Àrea d'Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent
ACORD:
Primer.- Que la mesa de contractació permanent com a òrgan
d'assistència a l'òrgan de contractació, estigui formada a més de pels
membres a què es refereix la disposició addicional 2a. punt 10 del Reial
Decret Legislatiu 2/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, per un representant de cada grup
municipal, i un representant dels regidors no adscrits en el cas que n'hi
hagués. Així com el regidor delegat de l'àrea del contracte objecte de
licitació, en aquells contractes administratius l'import dels quals sigui
superior a un milió d'euros (IVA a part), o una durada superior a 4 anys.
Segon.- Que per part dels diferents grups municipals es comuniqui a la
Secretaria General els membres titulars i suplents en el termini de 15
dies des de l'aprovació d'aquesta moció.
10.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA, DEMANANT
LA SUPRESIÓ DE DIFERENTS ZONES BLAVES DE LA CIUTAT.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160926&punto=10
Pren la paraula el Sr. Xavier Rodríguez en representació del grup municipal

ICV-EUIA, que presenta la següent proposta:
Les anomenades zones blaves són aparcaments de superfície, previ
pagament, que es van concebre com un sistema per aconseguir rotació
dels vehicles en zones de màxima afluència de persones i escàs
aparcament.
Amb la transformació urbanística de Lloret, en els últims anys s'han
eliminat aparcaments gratuïts en superfície, s'han construït aparcaments
subterranis i s'ha ampliat la zona blava a més carrers de les que hi havia
al principi; d'una banda s'ha eliminat aparcament gratuït en superfície, i
paral·lelament s'han ampliat les places d'aparcament previ pagament. El
que en un principi es va concebre com un sistema per aconseguir rotació
en els llocs amb mancança d’aparcament, s’ha transformat simplement
en un simple mètode recaptatori.
La potestat per crear noves zones blaves correspon a l'equip de govern
municipal, en aquest cas format per CDC, ERC i PSC, i aquest any s'han
creat dues noves zones situades als carrers Josep Tarradellas, Francesc
Macià i a la plaça Alfred Sisquella, amb un total de 162 places
d'aparcament de pagament.
Des d'ICV-EUiA creiem que amb les zones blaves vigents l'any passat ja
es donava una resposta adequada a la rotació de vehicles en zones
d'afluència. La implantació d'aquestes dues noves zones blaves no es
correspon amb la idea primera de rotació a l'aparcament, i més aviat
sembla pensat amb clar afany recaptatori.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent
ACORD:
1) Que a partir de l'any 2017, inclòs aquest, s'eliminin com a places
d'aparcament incloses a la zona blava les situades als carrers Josep
Tarradellas, Francesc Macià i la plaça Alfred Sisquella.
2) La creació o supressió de noves zones blaves o similars es decidirà
prèvia consulta a la Junta de Portaveus.
A continuació, el Sr. Rodríguez manifesta que retiren la moció de l’ordre del dia
del Ple, ja que consideren que serà millor tractar-la en la sessió plenària que
aprovi les Ordenances Fiscals.
11.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA, PER

DEMANAR UNA MORATÒRIA EN LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES PELS
HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160926&punto=11
Pren la paraula el Sr. Xavier Rodríguez en representació del grup municipal
ICV-EUIA, que presenta la següent proposta:
Son establiments d'allotjament turístic els local i les instal.lacions oberts
al públic on, de manera habitual i amb caràcter professional, les
persones titulars ofereixen a les persones usuàries, mitjançant un preu,
allotjament temporal. Els establiments d'allotjament turístic no es poden
constituir en habitatges, amb l'única excepció dels establiments de
turisme rural...
En el ple de l'Ajuntament del 3 febrer de 2014, es va procedir a la
modificació puntual del POUM de Lloret de Mar a l'article 115, habitatges
d'ús turístics(HUT's). En el ple de l'Ajuntament del 26 de maig de 2014
es va procedir a l'aprovació provisional de la modificació puntual del
POUM de Lloret de Mar en relación a l'article 115 habitatges d'ús
turístics(HUT's).
La modificació de l'article 115 del POUM va consistir a afegir el següent
paràgraf a l'esmentat articulat: “o habitatge d'ús turístic que és dóna en
qualsevol de les següents tipologies edificatòries mentre no és
desenvolupi l'ordenança municipal corresponent que ho reguli.”
Fins al juny de 2016 s'han concedit 2.485 llicències d'aquest tipus
d'allotjament turístic en tot el municipi de Lloret de Mar. Han passat més
de dos anys des de l'aprovació de la modificació de l'article 115 del
POUM, i encara no s'ha procedit a la redacció de l'esmentada ordenança,
per la qual cosa continua sent tot el terme municipal de Lloret de Mar
apte per a la ubicació d'HUT's.
En aquests dos anys l'impacte socioeconòmic dels HUT's és innegable, i
des de l'administració local no s'ha donat resposta a la problemàtica que
comporta la ubicació d'aquest tipus d'allotjament turístic, inclòs el
compromís de la redacció d'una ordenança específica que reguli aquesta
activitat econòmica.

El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent
ACORD:
1er.- Suspendre pel període d'un any les comunicacions prèvies i/o
concessió de llicències d'inici de l'activitat per a la instal·lació i/o
ampliació dels HUT's.
2on.- Revisar totes les llicències donades en aquest temps i anul·lar
aquelles que no compleixin els requisits previstos en les corresponents
lleis i dur a terme les inspeccions necessàries per detectar i actuar en
conseqüència contra els HUT's il·legals.
3er.- Realització d'un estudi en el qual s'analitzi l'impacte dels HUT's en
l'oferta de lloguer al mercat d'habitatges per als residents habituals, així
com la problemàtica en relació amb les proporcions respecte a
l'habitatge habitual.
4art.- Constituir una comissió de treball, amb la presència de grups
polítics municipals i representants d'associacions de veïns, per a la
redacció de l'ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístics.
El Sr. Enric Martínez, regidor No Adscrit, presenta la següent esmena:
“Modificar el punt 4t perquè quedi redactat de la següent manera:
Constituir una comissió de treball, amb la presència de grups polítics
municipals, d’un representant dels regidors no adscrits, en cas que hi
hagin, i representants d’associacions de veïns, per a la redacció de
l’ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic.”
A continuació, el Sr. Rodríguez manifesta que retiren la moció de l’ordre del dia
del Ple, ja que el Sr. Alcalde els ha demanat més temps per poder estudiar
aquest tema.
12.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA, PER
DECLARAR PERSONA NO GRATA A JOSE LUIS VELASCO BLANCO,
GESTOR DELS HOTELS SAVOY, SUN VILLAGE, MEDITERRANEAN SAND i
MARINA SAND.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160926&punto=12

Pren la paraula el Sr. Xavier Rodríguez en representació del grup municipal
ICV-EUIA, que presenta la següent proposta:
Aquest mes de setembre han passat, a quatre hotels, successos que han
posat en perill la vida de persones i han malparat el nom de la nostra
població.
Lloret de Mar ha estat en les últimes setmanes a les portades dels
mitjans de comunicació arran de les actuacions irregulars als hotels
abans esmentats: connexió il·legal a la xarxa elèctrica, connexió il·legal
a la xarxa de distribució del gas, posant en perill la integritat física dels
treballadors, dels clients i dels veïns.
A tot això se suma la tardança en el pagament de les nòmines dels
treballadors o, directament el no abonar; la venda de més places
hoteleres de les quals es disposa, obrint la Generalitat un expedient
informatiu per tal fet.
Tots aquests fets no són casuals i tenen un com comú denominador: el
fer diners ràpids sense importar res més, i també té una persona que,
en el cas que ens ocupa, és el gestor d'aquests quatre establiments
hotelers, Jose Luis Velasco Blanco.
A part de les accions judicials que emprengui l'Ajuntament, moralment
hem de condemnar la manera d'actuar d'aquest personatge i per tot
l'exposat anteriorment.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent
ACORD:
Primer.- Declarar persona no grata en el municipi de Lloret de Mar a
Jose Luis Velasco Blanco.
Segon.- Traslladar aquest acord als representants dels treballadors del
hotels abans citats.
El Sr. Alcalde presenta la següent esmena a la totalitat, consensuada amb els
grups de CIU, ERC-AVANCEM i PSC-PM:
“Davant la Moció presentada pel grup municipal “ICV-EUIA” per declarar
persona no grata al Sr. Jose Luis Velasco Blanco, en relació als fets
esdevinguts en fins a quatre establiments hotelers de la nostra població,
aquest mes de setembre.

En tant que en relació als fets objecte de la moció, s’han incoat fins a
nou diferents expedients sancionadors, dos dels quals es dirigeixen
contra l’esmentat.
Com sigui que en qualsevol expedient sancionador ha de prevaldre el
principi de presumpció d’innocència que només restarà desvirtuat
d’existir un pronunciament sancionador un cop tramitat l’expedient amb
totes les garanties legals.
En tant que qualsevol pronunciament com el que s’insta en l’esmentada
moció, pot comprometre el bon fi de tals expedients, ja que comporta
un judici de valor previ a la resolució dels mateixos, contaminant-los.
Primer.- Valorar el Declarar persona No Grata en el municipi de Lloret
de Mar al Sr. Jose Luis Velasco Blanco, una vegada s’hagin resolt els
diferents expedients sancionadors que l’Ajuntament de Lloret de Mar ha
instruït arran de les actuacions irregulars ocorregudes durant el present
mes de setembre en tals establiments i en funció del resultat dels
mateixos.
Segon.- Instar el Sr. Jose Luis Velasco Blanco i a totes les societats
titular i gestores dels establiments Savoy, Mediterranean Sand, Marina
Sand i Sun Village, a fi de que duguin a terme, de manera immediata,
les actuacions pertinents per regularitzar la situació laboral de tots els
seus treballadors, recordant a aquests darrers que compten amb
l’Ajuntament de Lloret de Mar, que resta a la seva disposició per
mediació del fons de contingència creat a tal efecte.
Tercer.- Comunicar aquests acords als representants dels treballadors
dels establiments hotelers abans esmentats.”
Després de debatre el tema, el Sr. Rodríguez manifesta que retiren la moció de
l’ordre del dia del Ple, per no estar d’acord amb l’esmena presentada.
13.- MOCIÓ PRESENTADA PEL REGIDOR NO ADSCRIT ENRIC
MARTÍNEZ, PER SOL·LICITAR L’ESFONDRAMENT D’UN VAIXELL
DAVANT DE LA COSTA DE LLORET.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160926&punto=13

Sense més deliberació es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per
unanimitat dels reunits. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord:
És de rebut reconèixer que l’activitat dels centres de submarinisme que
actualment operen a la nostra vila es cada dia més important i
col3laboren activament en la desestacionalització de la temporada
turística, amb un turisme de qualitat amb un poder adquisitiu força
atractiu per els nostres interessos.
En el sentit de donar resposta a l’oferta turística dels aficionats a les
activitats subaquàtiques i amb l’experiència que suposa els diferents
vaixells enfonsats en tot el litoral.
A tall d’exemple el “Boreas” enfonsat a Palamós a uns 31m de
profunditat, és un atractiu turístic sense cap tipus de dubte, que atrau a
un gran nombre de aficionats a les activitats subaquàtiques.
Als pocs mesos de l’esfondrament ja estava recobert d’algues e
invertebrats, moltes parts del vaixell estan colonitzades per espècies
marines autòctones del nostre mar, així com de posidònia.
Fent també de dic submergit col·laborant a protegir la platja dels
temporals.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent
ACORD:
1.-Iniciar els
pertinents per
de Lloret, en
subaquàtiques

tràmits necessaris per aconseguir les autoritzacions
promoure l’esfondrament d’un vaixell davant de la costa
el lloc que un cop consultats els centres d’activitats
que operen a la nostra vila creguin més idoni.

2.-Comunicar a tots els centres d’activitats subaquàtiques que operen a
la nostra vila el present acord, oferint-los col·laborar en el present
projecte.
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
No se n’ha presentat cap.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
• DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent relació de Resolucions de l'Alcaldia
des de l'últim Ple sense que es registrin observacions de cap mena:
Decrets dictats per l’Alcalde-President:
-

Mes de juliol: núm. 1540 de data 01/07/2016 fins al núm. 1844 de
data 29/07/2016.
Mes d’agost: núm. 1845 de data 01/08/2016 fins al núm. 2263 de
data 31/08/2016.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes de juliol: núm. 381 de data 04/07/2016 fins al núm. 465 de data
28/07/2016.
Mes d’agost: núm. 466 de data 01/08/2016 fins al núm. 510 de data
31/08/2016.

• PRECS.
• PREGUNTES.
Les respostes relatives als precs i preguntes d’aquest punt de l’ordre del dia es
troben enregistrades a la Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160926&punto=4
Pregunta presentada pel Sr. Gracia, en representació del grup municipal En
Lloret Si Se Puede:
“A mitjans de juliol d’aquest mateix any, els treballadors dels
aparcaments municipals es posen en contacte amb el nostre grup i ens
informen que el germà d’un tècnic “suposadament” va començar a
treballar de responsable dels serveis per l’empresa Barna Porters.
Donat que el lloc és de nova creació.
Ens agradaria saber si aquesta informació és certa, i en aquest cas si és
correcta?.”
Pregunta presentada pel Sr. Gracia, en representació del grup municipal En
Lloret Si Se Puede:
“Donat que ja estem a setembre i els nostres CAPS tancaran en qüestió
de 20 dies, tornant-se a quedar sense urgències nocturnes.
Ens agradaria saber si han pogut parlar amb el conseller Comin, o si
tenen alguna informació.”

Prec presentat pel Sr. Gracia, en representació del grup municipal ICV-EUIA:
“A l’Avinguda Rieral, a l’alçada del col.legi públic Pompeu Fabra i de les
Pistes d’Atletisme, és un lloc que, coincidint amb les entrades i sortides
de l’horari escolar, es produeix un augment de l’afluència del trànsit
peatonal i de vehicles. Per aquest motiu, existeix un elevat risc
d’accidents, i que més d’una vegada els peatons que creuen els passos
de vianants han patit més d’un ensurt.
PREGUEM QUE:
Es procedeixi a elevar els passos de vianants o a posar bandes
reductores de velocitat.”
Pregunta presentada pel Sr. Gracia, en representació del grup municipal ICVEUIA:
“Els passats dies 8, 9, 10 i 11 de juny es va celebrar a la nostra ciutat el
segon Fòrum d’Excel.lència.
Previ a l’inici d’aquest Fòrum, el nostre Grup Municipal va presentar, a
través d’instància, pregunta en la qual sol·licitàvem que ens facilitessin
els costos econòmics d’aquest esdeveniment.
En el dia d’avui encara no se’ns ha facilitat l’esmentada informació.
PREGUNTA:
Quina ha estat l’aportació de l’Ajuntament de Lloret de Mar a la
celebració del segon Fòrum d’Excel.lència?.”
Pregunta presentada pel Sr. Martínez, Regidor No Adscrit:
“Vist que s’ha complert en part els acords de la moció presentada pel
regidor que subscriu en data 9 d’abril de 2015, en relació a l’adequació
de la sortida dels vehicles en cas d’emergència del parc de bombers i a
la present només falta donar compliment al punt 1er de la moció que diu
el següent:
1. Habilitar un carril de sortida de bombers al carrer Valentí
Almirall en el sentit descendent fins a la GI-682 (Avda. Vila de
Blanes) amb activació de la fase semafòrica en vermell per els
vehicles que circulen per l’Avda. Vila de Blanes en ambdós
sentits a requeriment des del parc de bombers per facilitar
l’incorporació dels vehicles de bombers l’esmentada via.
Voldrien saber quina és la previsió de compliment del present acord, així
com demanar que es faci el més aviat possible, atès que aquest estiu
han tornat a patir els mateixos problemes per sortir en cas
d’emergència.”

Pregunta presentada pel Sr. Muzas, en representació del grup municipal de
Ciutadans:
“Exposició de motius:
Atès que en els darrers 6 mesos el nostre grup municipal ha
comptabilitzat l’entrada per registre de fins a 60 sol.licituds
d’empadronament com a ocupes al nostre municipi.
Atès que a finals del passat mes de juliol set ajuntaments de la comarca
de la Selva del nostre entorn més proper, la majoria amb un gran
nombre d’urbanitzacions, com ara Caldes de Malavella, Vidreres, Sils,
Maçanet i Blanes, van constituir una taula de coordinació per donar
resposta a la problemàtica vinculada a les ocupacions il.legals.
És per tot això que el grup municipal de C’s, formula les següents
preguntes:
- Ha considerat el Govern municipal la possibilitat de demanar la
incorporació a aquesta taula de coordinació per treballar
conjuntament en una problemàtica existent també a la nostra
població?
- En l’actualitat, quina és l’actuació que es realitza des de l’Ajuntament
quan es detecta l’ocupació il.legal d’un habitatge?
- Quan un ciutadà sol.licita l’empadronament en un immoble ocupat,
se li dóna informació sobre l’existència del Servei Bàsic d’Atenció
Social per tal d’orientar-lo / assessorar-lo en matèria d’habitatge?”
Pregunta presentada pel Sr. Muzas, en representació del grup municipal de
Ciutadans:
“Exposició de Motius:
Donat que en data 29 de juliol de 2016 es va aprovar per Junta de
Govern Local el Conveni marc de col.laboració entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, la Fundació Bancària “La Caixa”, la
Fundació Futbol Club Barcelona, la Fundació Rosa Oriol i els ajuntaments
de Tortosa, El Vendrell, Figueres, Lleida, Manlleu, Manresa, Salt i Lloret
de Mar, per a l’execució de “#invulnerables, programa de lluita contra la
pobresa”.
Atès que “invulnerables” és un programa pilot que es dirigeix a infants
que viuen en contextos de vulnerabilitat i a les seves famílies, i que ha
de donar resposta a les necessitats bàsiques no cobertes, oferint
acompanyament i suport integral a la família.
Atès que el projecte s’està desplegant des de principis d’any a vuit
localitats catalanes i Lloret de Mar és una d’elles.
És per aquest motiu que el grup municipal de C’s, formula les següents
preguntes:
- Quines actuacions concretes s’han dut a terme fins al moment per

-

part de l’Ajuntament de Lloret, en el marc del programa pilot
“Invulnerables”?
S’ha difós la iniciativa entre l’empresariat local amb la finalitat de
potenciar la cooperació público-privada a favor de les persones en
risc d’exclusió social?.”

Pregunta presentada pel Sr. Muzas, en representació del grup municipal de
Ciutadans:
“Exposició de Motius:
Donat que segons l’article 54.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els ens
locals hem d’elaborar un codi de conducta i bon govern dels alts càrrecs
den el que es concreti i incorpori un seguit d’aspectes que també recull
la mateixa llei.
Atès, que la Federació Espanyola de Municipis i Provincies (FEMP) ha
elaborat un model tipus i la secció de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament va adaptar-lo fa uns mesos per tal de contextualitzar-lo al
nostre municipi.
Atès, que per tal de treballar aquest document de forma conjunta se’ns
va donar trasllat del text i a continuació se’ns va convocar per una
reunió que va tenir lloc el passat 16 de març de 2016, no tornant a
saber res més d’aquest assumpte des d’aleshores.
Atès que al web municipal, a l’apartat relatiu al “Codi de conducta dels
alts càrrecs i de bon govern” es diu literalment: “En aquests moments
no es té un codi ètic o de bon govern. S’hi està treballant.”, amb data
d’actualització 24 de febrer de 2016.
És per tot això que el grup municipal de C’s, formula les següents
preguntes:
- Hi ha alguna novetat respecte a l’elaboració d’aquest Codi de
conducta i Bon Govern?; Està prevista la convocatòria de més
reunions per tal de debatre el seu contingut?; S’ha fixat alguna data
per tenir enllestit aquest codi de conducta?”

I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual,
com a Secretari, estenc aquesta acta.

